
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності наукового відділення мовознавства  

у 2021/2022 н. р. 

2021/2022 навчальний рік для учнів-членів наукового відділення 

мовознавства Київського обласного територіального відділення МАН України 

видався плідним, успішним, позначеним численними перемогами, насиченим 

науковими зустрічами, конференціями, конкурсами, олімпіадами. Для успішної 

реалізації освітніх запитів учнівської молоді Київщини у науковому відділенні 

мовознавства у 2021/2022 навчальному році були створені оптимальні умови для 

надання якісних освітніх послуг в очній та дистанційній формі відповідно до 

складних епідеміологічних умов регіону та воєнної стану на території області. З 

урахуванням запитів здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти 

сільських, селищних, міських територіальних громад та закладів освіти обласної 

комунальної власності  в науковому відділенні мовознавства функціонувало 8 

гуртків і секцій, у яких навчалося 160 вихованців-старшокласників. Мапа 

гуртків і секцій наукового відділення мовознавства виглядала так: «Говоримо і 

пишемо іспанською» – Комунальна установа Іванківської селищної ради 

Іванківський районний ліцей Вишгородського району, «Основи науково-

дослідницької діяльності (іспанська мова) – КЗКОР «Володарська спеціалізована 

загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів - Центр реабілітації», «Основи 

науково-дослідницької діяльності. Англійська мова» – Білоцерківська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Білоцерківської міської ради, «Обираю польську» - Заклад загальної середньої 

освіти Коцюбинської селищної ради Бучанського району, «Основи науково-



дослідницької діяльності (українська мова) – Білоцерківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №6 Білоцерківської міської ради, 

 

та «Основи науково-дослідницької діяльності (польська мова)» – Київський 

обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук 

учнівської молоді». Упродовж  року вихованці гуртів і секцій  наукового 

відділення мовознавства брали участь у наукових профільних школах, 

міжнародних та всеукраїнських  конкурсах, олімпіадах і фестивалях.  

Юні мовознавці Київщини  стали активними учасниками засідань 

профільних наукових шкіл: «Лінгвістичні студії з романо-германських мов» та 

слов’янських мов – на базі Інституту мовознавства НАН України імені 

О. О. Потебні,  Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова, Київського національного лінгвістичного університету, 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка та Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

Учасниками ювілейних заходів, присвячених Лесі Українці, відомій 

українській письменниці та громадському діячу, стали 157 шанувальників 

таланту поетеси і перекладача (тематичні лекції, семінари, філологічні студії, 

наукова профільна філологічна школа НЦ «Мала академія наук України») 7 з них 

презентували наукові розвідки на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції, що проходила в Луцьку в режимі онлайн. 

Справжнім випробуванням став для юних мовознавців ХІV Міжнародний 

конкурс українознавства для учнів 8-11 класів закладів загальної середньої 

освіти, на який було надіслано 18 дослідницьких проєктів із.різних районів 

Київщини. Конкурс проходив у два етапи: переможцями першого стали 12 

учасників, із них 10 учасників здобули перемогу у ІІ етапі. Це здобувачі освіти 

таких навчальних закладів: Ліцей «Білоцерківський колегіум» Білоцерківської 

міської ради – 4, Київський обласний комунальний позашкільний навчальний 

заклад «Мала академія наук учнівської молоді» - 2, Білоцерківське навчально-

виховне об’єднання  «Перша Білоцерківська гімназія – школа I ступеня»  



Білоцерківської міської ради – 1, Миронівський центр дитячої та юнацької 

творчості Миронівської  міської ради – 1, Броварська загальноосвітня школа І–

ІІІ ст. N 2  ім. В.О.Сухомлинського Броварської міської ради – 1,  Заклад 

загальної середньої світи І–ІІІ ступенів Коцюбинської селищної ради 

Бучанського району – 1. 

 Серед учнів 9 класів – Зварич Олександра  «Діяльність волонтерських 

організацій під час кризових подій в Україні і світ», ІІ м., Терещенко Мілена  

«Семантика архітектурних пам’яток парку «Олександрія» – яскравого зразка 

класицизму в українському мистецтві»,  ІІІ м., Чернікова Ольга «Сторінками 

книги душі О.І.Гайдай», І м., Скорина Софія «Жіноча доля в українському 

фольклорі: дискурс насилля в родинно-побутових піснях», ІІ м., Семеник 

Вікторія «Шлях крізь віки», ІІІ м.  – учні 10 класів та одинадцятикласниці  

Ковальчук Анастасія «Фольклоризм сучасних українських пісень останнього 

п’ятиріччя», І м., Козленко Ольга «Лексико-семантичні групи військової 

лексики сучасної української мови», ІІ м.,  Недоступ Дар’я «Англіцизми у 

лексико-семантичній системі української мови», ІІІ м. 

Важливою складовою діяльності наукового відділення мовознавства є 

участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів 

членів МАН України.  Так на ІІ етап Конкурсу було представлено 29 науково-

дослідницьких робіт: секція української мови – 9 робіт, секція польської мови – 

3 роботи, секція іспанської мови – 2 роботи, секція французької мови – 1 робота, 

секція німецької мови – 2 роботи, секція англійської мови – 12 робіт.  

Переможцями ІІ етапу Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів членів МАН України стали: у секції української 

мови – Схаб Крістіна, учениця 10 класу Тетіївського ліцею №2 (науковий 

керівник Куца Л. М.); у секції англійської мови – Кабатов Тимур, учень 10 

класу Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів із 

поглибленим вивченням іноземних мов №9 (науковий керівник Шишко І. В.), у 

секції іспанської мови – Мартиненко Оксана, учениця 11 класу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Володарська спеціалізована загальноосвітня 

школа-інтернт ІІ-ІІІ ступенів – Центр реабілітації» (керівник Гершуненко О. В.), 



у секції французької мови – Ільницька Валерія, учениця 10 класу 

Білоцерківського навчально-виховного об’єднання  «Перша Білоцерківська 

гімназія-школа І ступеня» (керівник Хмельницька І. В.), у секції польської мови 

– Рибченко Віолетта, учениця 10 класу Бучанської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних 

мов, у секції німецької мови – Погребняк Поліна, учениця 11 класу 

Білоцерківської спеціалізованої загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів із 

поглибленим вивченням іноземних мов №9 (науковий керівник Філіпович Л. І.).  

На ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України із 7 секцій наукового відділення мовознавства 

було представлено 6 науково-дослідницьких робіт із секцій української, 

іспанської, англійської, німецької, польської  та  французької мов. Переможцями 

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України стали 4 вихованці: Мартиненко Оксана – І місце (секція 

іспанської мови), Кабатов Тимур - І місце (секція англійської мови) 

Ільницька Валерія – ІІ місце (секція французької мови), Рибченко Віолетта 

– ІІІ місце (секція польської мови). 

 


